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ระบบกนัซึม 

การท าระบบกนัซึม ปัจจุบนัมีหลากหลายวิธีการและมีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั โดย การท างานระบบกนัซึม มีการท างาน 
ได ้4 วิธี คือ 

 

1.    การผสมสารเคมีเขา้ไปในเน้ือคอนกรีต หรือเน้ือมอร์ตา้ ใหเ้กิดการกนัซึม 

     2.  กนัซึมประเภท ทา เคลือบ พ่น ฉาบ ลงบนพื้นผิว ใหเ้ป็นชั้นกนัซึม 

     3.  กนัซึมประเภทแผ่นส าเร็จรูปปูเคลือบลงบนพื้นผิว ใหเ้ป็นชั้นกนัซึม 

 
 

การท ากนัซึมผูใ้ชต้อ้งพิจารณาถึง งบประมาณ และขอ้ดี ขอ้เสียของแต่ละวิธีในการท า 
 

1  Admixture Waterproofing  คือ กนัซึม ชนิดสารเติมกบัคอนกรีตหรือมอร์ตา้ ท  าใหเ้กิดการมีคุณสมบติั
กนัซึม ใชผ้สมลงไประหว่างการผสมคอนกรีต หรือระหว่างการผสมมอร์ตา้ มีผูผ้ลิตหลายรายใหเ้ลือก เช่น  

 
       2.  Cementious Waterproofing คือ กนัซึม ชนิดมีปูนซิเมนตเ์ป็นวสัดุพื้นฐาน ใชท้าหรือฉาบลงบนผิว

คอนกรีต หรือผิวมอร์ตา้ ผิวท่ีทาจะเป็นชั้นผิวหนา้ป้องกนัการร่ัวซึม แบ่งเป็น 2 ชนิดยอ่ย คือ 

 

2.1        ชนิดส่วนผสมเด่ียว จะเป็น ผงซิเมนตก์นัซึม น ามาผสนกบัน ้าตามอตัราส่วนที่ผูผ้ลิตก าหนด เม่ือทาผิวจะไดผ้ิวหนา้กนั
ซึมที่แขง็ มีราคาประหยดั แต่ไม่มีความยดืหยุ่น 

2.2        ชนิด 2 ส่วนผสม จะเป็น ผงซิเมนตก์นัซึม และน ้ายากนัซึมพร้อมเพิ่มความยดืหยุน่ ท  าใหผ้ิวท่ีไดส้ามารถยดืหยุน่ได ้

 
        3   Crystallization Waterproofing มีทั้งชนิดน ้ าและชนิดผง โดยใชเ้ติมลงไปในคอนกรีต หรือมอร์ตา้ 

จากนั้นจะเกิดปฏิกริยาเคมี กบั free limeในเน้ือคอนกรีต ท าให้เกิดการตกผลึกคริสตลัในเน้ือคอนกรีต หรือ มอร์ตา้ 
อุดช่องว่างรูพรุน และมีความทึบน ้ามากข้ึน สามารถป้องกนัการร่ัวซึมได ้พื้นท่ีท่ีเหมาะกบัวสัดุประเภทน้ีคือบริเวณชั้นใต้
ดินเช่นผนังกั้นดินและพื้นชั้นใตดิ้น เม่ือเน้ือคอนกรีตมีความช้ืนร่ัวซึมแต่ไม่ควรใชก้บัพื้นดาดฟ้าท่ีบริเวณใตพ้ื้นท่ีมีการ
ตกแต่งภายใน เพราะว่าหากพื้นมีรอยแตกแลว้ก่อนท่ีจะท าปฏิกิริยาเกิดเป็นผลึกไดน้ั้นตอ้งอาศยัระยะเวลาหน่ึงในการก่อ
ตวัเป็นผลึกทึบน ้าอาจท าใหมี้น ้าร่ัวลงสู่ชั้นล่างได ้
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      4  Membrane Waterproofing เป็นสารประกอบ Bituminous ,HDPE ,PVC มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
4.1       ชนิดเป็นของเหลว หรือ Liquid Membrane ใชท้าเพื่อสร้างชั้นฟิลม์ โดยความหนาท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราการทา 

สามารถสร้างช้ีนฟิลม์หนาบางไดต้ามตอ้งการ และมีสีใหเ้ลือกตามความตอ้งการ 
            4.2       ชนิดแผ่น หรือ Sheet Membrane แกนกลางเสริมแผ่นเสริมแรง  ใชปู้ลงบนพื้นผิว มีทั้งแบบ

กาวติดในตวั หรือเป่าไฟเพื่อใหเ้น้ือกาว หรือเน้ือเมมเบรนละลายติดกบัผิวงาน 

 
 

 

    5    Polyurethane Membrane เป็นโพลิเมอร์ชนิดหน่ึงเกิดจากการผสมระหว่าง Isocyanate + polyol 

(หรือที่เรียกว่าPart A+ B) ผสมแบบ 1:1 ส่วน กลายเป็น Polyurethane Foam จากนั้นน ามาฉีดและรอ
แหง้เพื่อเคลือบพื้นผิวดาดฟ้า การกนัซึมข้ึนอยูก่บัความหนาของ PU โดยปกติจะท าหนา 1-10 มม. พื้นท่ีๆเหมาะกบัวสัดุ 
ประเภทน้ีคือพื้นดาดฟ้าระเบียงท่ีไม่มีน ้าท่วมขงัตลอดเวลาโดยตวัคุณสมบติัของ PU จะทนความร้อนไดดี้และสามารถ
ทาสีอะคริลิคหรือสีสะทอ้นแสงทบัได ้เพื่อสะทอ้นรังสียวูี 

 
     6  Acrylic Membrane วสัดุกนัซึมประเภทอะคริลิค พื้นท่ีท่ีเหมาะกบัวสัดุประเภทน้ีไดแ้ก่ ชั้นดาดฟ้าระเบียง

พื้นต่างๆท่ีไม่มีน ้ าขงั และหากเสริม Fiberglass ก็จะท าให้มีความหนาเพิ่มมากข้ึนนอกจากจะกนัร่ัวซึมไดแ้ลว้ยงั
สามารถลดความร้อนลงสู่พื้นชั้นล่างไดใ้นระดบัหน่ึง ขอ้ดีของวสัดุประเภทน้ีคือใชง้านง่าย 
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     7  Polyester ,Polymer Membrane ใชท้าหรือพ่น สารประกอบโพลีเอสเตอร์ โพลีเมอร์ แทรกซึมเขา้ไปใน

เน้ือใหท้ัว่พื้นผิวบริเวณท่ีท ากนัซึม 

 
         การใชเ้คร่ืองพ่นในระบบกนัซึม แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ 

 

           1   ระบบ Airless Spray 

 

เคร่ืองพ่นระบบน้ี พ่นกนัซึมโดยการสร้างแรงดนัในเน้ือแมททีเรียล และพ่นผ่านสายแรงดนั ไปท่ีหัวทิปปลาย
ปืนจนเกิดการแตกตวัของแมททีเรียลเป็นละออง ขอ้ดีคือสามารถพ่นไดเ้ร็วและไดพ้ื้นท่ีมากแต่ ไม่สามารถพ่นไดก้รณีท่ี
แมททีเรียลไม่เป็นเน้ือเดียว แรงดนัท่ีไดจ้ากการพ่น ท าให้ถึง 200-230 บาร์ ท าให้ละอองพ่นมีการแตกตวัเล็กมาก เช่น 
เคร่ืองพ่นรุ่น Graco Mark V ,เคร่ืองพ่นรุ่น Graco Mark X , เคร่ืองพ่นรุ่น EverSpray V เป็นตน้  
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2ระบบ สกรูป๊ัม 

เคร่ืองพ่นระบบน้ี พ่นโดยใชก้ารสร้างแรงดนัจากชุด Rotor&Stator ซ่ึงเป็นสกรูรีดแมททีเรียลผ่านยาง 
ท าให้เกิดแรงดนั โดยแรงดนัท่ีไดจ้ะเป็นแรงดนั ตั้งแต่ 10-30 บาร์ และหากตอ้งการพ่นให้เกิดละอองฝอยตอ้งท างาน
ร่วมกบัป๊ัมลม ละอองพ่นท่ีไดจ้ะมีเมด็ใหญ่ เช่น เคร่ืองพ่น IMER Step120 ,IMER Small50 เป็นตน้ 

 
 

            3  ระบบ Injection หรือ ไดอะแฟรมป๊ัม 

         การท ากนัซึมโดยตอ้งการอดัแมททีเรียลเขา้ไปยงัช่องรอยแตก ในพื้นหรือผนงัตอ้งการ เคร่ืองพ่นท่ีดนัแมททีเรียล
เข้าไปในช่องแคบๆ ผ่านหัว Packing โดยต้องการดันด้วยแรงดันต ่าไปจนถึงสูงแต่มีแรงดันคงที่ เช่น เคร่ือง
พ่น WAGNER SF23i 
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